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Komende week
9 okt.
11.00 uur Oogstdankviering
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14 okt.
Code uur groep 8

Belangrijke data
17-21 okt.
Herfstvakantie

Groep 5 is deze week naar de bibliotheek geweest, omdat de
Kinderboekenweek deze week begint.
Eerst ging de mevrouw van de bibliotheek een stukje
voorlezen uit het boek "De wraak van Knor" van Tosca
Menten. Dat was een heel grappig stukje.
Daarna kregen we drie opdrachten.
Opdracht 1 was op de computer. We moesten het boek dat
net was voorgelezen opzoeken in de computer. Daarna
moesten we een aantal vragen beantwoorden over het boek
en over de schrijfster.

Opdracht 3: Iedereen mocht een boek van de kar pakken. Deze
boeken gingen allemaal over de Kinderboekenweek. Je mocht
zelf een plaatje opzoeken en deze natekenen.
Na afloop mochten we ook allemaal een boek uitzoeken en
meenemen naar de klas om daar te lezen.
Het was een hele leuke ochtend.

Juf Evelien

Jarigen
Khadija 12 jaar
Indy 10 jaar
Storm 11 jaar
Anouk 11 jaar

Groep 5 en de bibliotheek

Opdracht 2: Hier lagen allerlei foto's uit de tijd van opa en
oma. Foto's over spelletjes uit die tijd, over voorwerpen uit die
tijd en over spullen van school uit die tijd. Ook lagen er
omschrijvingen bij. We moesten de juiste omschrijving bij de
juiste foto leggen.
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Van harte gefeliciteerd

Er zijn enkele onverwachte ontwikkelingen rondom juf Evelien.
Zoals u weet heeft zij dit schooljaar met veel plezier de
schakelklas opgezet. Toch gaat zij hier mee stoppen en zal zij
de Pax Christischool verlaten.
Juf Evelien vindt het werken met kinderen nog steeds heel erg
leuk, maar heeft besloten dit op een andere wijze te gaan
invullen. Na de herfstvakantie heeft zij een baan gevonden bij
het RTC om op verschillende scholen te gaan werken en haar
ervaring uit te breiden.
Wij wensen haar erg veel plezier en succes met haar nieuwe
baan, maar natuurlijk gaan wij haar ook ontzettend missen.
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Wijkagent in groep 7 en 8
Donderdag 13 oktober a.s. komt de wijkagent in de
groepen 7 en 8 o.a. praten over omgangsvormen
onderling, maar ook naar volwassenen en het hebben van
respect en waardering voor een ander.

Brief RTC
Bij de weekbrief van vorige week was als bijlage een brief
opgenomen van de Groeiling over het vervangen van
zieke medewerkers en als laatste noodoplossing het thuis
laten blijven van leerlingen.
Wij hopen dat u begrijpt dat dit een procedure is die
opgesteld is door het bovenschools bestuur van de
Groeiling. Wij als Pax Christi zullen er alles aan doen om te
voorkomen dat wij een groep thuis moeten laten blijven
vanwege een tekort aan leerkrachten die kunnen
vervangen.

Nieuws van de MR
Afgelopen maandag hebben we, voorafgaand aan de
vergadering, afscheid genomen van juf Marijke en juf
Daniëlle als lid van de MR. In een eerdere weekbrief heeft
u al kunnen lezen dat juf Marijke ging stoppen. Kort
daarna gaf juf Daniëlle aan dat ze de MR niet meer kon
combineren met haar andere, drukke werkzaamheden.
Beide leerkrachten werden bedankt voor hun jarenlange
inzet voor de MR. Juf Colynda vervangt juf Daniëlle.
In de vergadering zelf hebben we de jaarplanning
besproken: alle onderwerpen voor dit schooljaar zijn
verdeeld over de verschillende maanden zodat we niets
over het hoofd zien.

Luizencape
Nu de winterperiode weer voor de deur staat en de tijd
van sjaals en mutsen weer aanbreekt, is ook de kans op
hoofdluizen weer wat groter.
Zoals u weet houden wij na elke vakantie een grote
controle voor de hele school en gelukkig kunnen wij dan
heel vaak constateren dat er geen luizen zijn.
Toch komt het een enkele keer voor. U kunt het
verspreiden van luizen voorkomen door uw kind goed te
controleren, maar zeker ook door een luizencape. Meer
informatie hierover kunt u o.a. vinden op
www.hoofdluizen.nl
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